NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

247/2021

Junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 25 / de maig / 2021 s’adoptà l’acord
següent:
Proposta d’acord d’adjudicació del contracte servei de manteniment i millora
de les instal·lacions de seguretat contra intrusió dels edificis municipals de
Castellterçol
En data 20 de maig del 2021 l’enginyer municipal ha emès un informe de valoració de les ofertes i ha formulat
proposta d’adjudicació del contracte de referència, amb el contingut literal següent:
«L’objecte del contracte és determinar les condicions a les que s’ha de subjectar el servei de manteniment i millora
de les instal·lacions dels sistemes d’alarma contra robatori i intrusió dels equipaments municipals de Castellterçol.
El contracte contempla la millora de les instal·lacions actuals respecte a la normativa de referència i l’estandarització
del sistema. També es contempla el cost del manteniment preventiu, incloent la ma d'obra, els materials, la
maquinària i els mitjans tècnics necessaris per la seva execució, així com la disposició per part del contractista, de
les mesures seguretat i protecció previstes a la normativa vigent. Queda inclosa en la contractació tots els treballs
complementaris per a la realització del servei i tots aquells necessaris per a la correcta execució del contracte.
Les modificacions a efectuar, ja sigui per millorar la pròpia instal·lació, per adequar-la a la normativa d’aplicació o per
estandarditzar el sistema, seran motius d’aquest contracte.
En relació a la valoració de les ofertes, es seguiren el següents criteris:

Criteris aplicables de manera automàtica (Fins a un màxim de 100 punts) :
A l’oferta caldrà indicar de forma separada el pressupost per l’apartat a) i b) que puntuaran 40 i 60 punts
respectivament.

La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la qualitat i el preu. S’atorgarà la
màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, es a dir que no sigui anormalment
baix i que no superi el pressupost de licitació i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant
la suma de les següents fórmules lineals:
a) POV = 40 x ( PrOME / PrOV )
b) POV = 60 x ( PrOME / PrOV )
On:
40/60 = Puntuació del criteri (40/60 punts segons apartat a) o b).
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Tal i com s’ha exposat anteriorment, el procediment de contractació serà obert de tramitació ordinària procediment
simplificat. L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:

POV = Puntuació de l’oferta a valorar.
PrOME = Pressupost de l’oferta més econòmica.
PrOV = Pressupost de l’oferta que es valora.
En el cas que el licitador no millori el preu de licitació, la seva oferta serà puntuada amb 0 punts.
Els licitadors hauran de presentar, junt amb la proposició econòmica:

•

Relació de preus unitaris.

INFORME
El pressupost de licitació pel contracte de manteniment (a) de 2 anys és de 7.616,00 € iva no inclòs.

El pressupost de licitació de les instal·lacions addicionals dels centres referenciats a l’annex I (b) és de 12.370,60
€ iva no inclòs.

Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, se n’han rebut un total de 3 i són les següents:

•

•

CLECE SEGURIDAD, S.A.U

a.

Manteniment: 6.473,60 €, que afegint-hi el 21% d’IVA, ascendeix a 7.833,05 €.

b.

Adequació instal·lacions: 8.581,88 €, que afegint-hi el 21% d’IVA, ascendeix a 10.384,07 €.

SIEF2 S.L.

a.

Manteniment: 5.712,00 €, que afegint-hi el 21% d’IVA, ascendeix a 6.911,52 €.

b.

Adequació instal·lacions: 9.277,95 €, que afegint-hi el 21% d’IVA, ascendeix a 11.226,31 €.

RUVA SERVICIOS INTEGRALES SL,

a.

Manteniment: 7.235,20 €, que afegint-hi el 21% d’IVA, ascendeix a 8.754,59 €.

b.

Adequació instal·lacions: 11.752,10 €, que afegint-hi el 21% d’IVA, ascendeix a 14.220,04 €.

Segons consta al Document Descriptiu del Contracte de la licitació es qualificarà una oferta amb valors anormals o
desproporcionats si s’allunya respecte la mitjana de les ofertes econòmiques segons els criteris establerts en l’article
85 del RLCAP. El percentatge de desviació respecte la mitjana de les ofertes presentades es resumeix en el següent
quadre:
Empresa

CLECE SEGURIDAD, S.A.U

SIEF2 S.L.
RUVA SERVICIOS INTEGRALES SL.
Mitjana ofertes

Oferta

Puntuació

15.055,48

-7,88

14.989,95

-8,28

18.807,30

+15,06

16.344,24

Codi Validació: 6ZJCK674GPRKKPTW5L7MYFE9R | Verificació: https://castelltersol.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

•

Realitzades les valoracions de les ofertes i no observant-se cap valor anormal o desproporcionat, s’obtenen les
següents puntuacions:

Empresa

CLECE
S.A.U

SEGURIDAD,

SIEF2 S.L.
RUVA
SERVICIOS
INTEGRALES SL.

Oferta (a)

Puntuació
oferta (a)

Oferta (b)

Puntuació
oferta (b)

Puntuació
(a+b)

6.473,60

35,29

8.581,88

60

95,29

5.712,00

40,00

9.277,95

55,50

95,50

7.235,20

31,58

11.572,10

43,81

75,39

Fonaments de dret:
Article 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació
de l’expedient de contractació amb les especialitats dels contractes menors; i les Disposicions Addicionals Segona i
Tercera del mateix text legal pel que fa a les normes específiques de contractació dels Ens Locals.
Proposo:
Revisades les ofertes presentades i no trobant-se dintre dels valors anormals o desproporcionats, es proposa i
s’informa favorablement, l’adjudicació del contracte de manteniment i adequació de les instal·lacions de sistemes de
seguretat contra intrusió, a l’empresa SIEF2 S.L., i que ascendeix a un total de 14.989,95 € desglossat en els
següents apartats:

a.

Manteniment: 5.712,00 €.

b.

Adequació instal·lacions: 9.277,95 €.»

A la vista de qual, el regidor delegat de l'Àrea de Territori, Marc Romero Puente ha elevat a la Junta de Govern Local
la següent proposta d'acord.

Primer.- Adjudicar a SIEF2 S.L. el contracte de manteniment i adequació de les instal·lacions de sistemes de
seguretat contra intrusió de l’Ajuntament de Castellterçol, per un termini de 2 anys, i per un preu del contracte de
18.137,84 euros (amb l’IVA inclòs), amb el desglossament següent:
(a) Manteniment: 6.911,52 €
(b) Adequació instal·lacions: 11.226,32 €
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent d'acord amb l'informe de fiscalització que s'emeti per la Intervenció en
relació amb l’exercici 2021. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals.
Tercer.- Notificar aquest acord als licitadors, i publicar-lo al Perfil de Contractant de l’Ajuntament. En la notificació
adreçada a l’adjudicatari se li advertirà que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura
d'acceptació de la resolució d'adjudicació, d’acord amb allò que disposa l’article 159.6 de la LCSP.

Se li adverteix que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació,
d’acord amb allò que disposa l’article 159.6 de la LCSP.
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Sotmès l'assumpte a votació, per unanimitat dels assistents, s'acorda:

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar
directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés
per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva
desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol
altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
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